
1 
 

Město Ostrov 
Usnesení 

z 24. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 1. listopadu 2016 od 08:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Bc. Pavel Čekan 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Návrh nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti  

a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o 
vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
neprovádí zimní údržba 

3. Výhry pro vítěze soutěžní přehlídky talentovaných dětí Karlovarského kraje „Ukaž svůj 
talent“ – Ostrov 2016 

4. Žádost MŠ Palackého o souhlas s použitím RF, změny a přesuny prostředků závazných 
ukazatelů 

5. Nařízený odvod z fondu investic DK do rozpočtu města 
6. Žádost DK o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor –  

v listinné podobě  
7. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 
8. Návrh OKS na vyřazení a likvidaci nepoužitelných vitrín 
9. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací 
10. Vyřazení a likvidace majetku města – OVS 
11. Stanovení termínů svatebních obřadů pro rok 2017 
12. Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu – dodatek smlouvy č. 2 
13. Schválení dodatečných stavebních prací a prodloužení termínu realizace pro stavbu „Areál 

složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“  
14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry 2“ 
15. Rozpočtová opatření 
16. Návrh rozpočtu na rok 2017 – 2. čtení 
17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
18. Pohledávky k 30.09.2016 
19. Prodeje, nákupy 

a) Prodej části pozemku p. č. 9 o výměře 19 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova 
b) Nákup stavby garáže na st. p. č. 1832/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 

práva 
c) Nákup stavby garáže na st. p. č. 1816 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 

práva 
20. Vyřazení a likvidace majetku z ubytovny č. p. 612 
21. Likvidace majetku z jídelny ZŠ Myslbekova (Scolarest) 
22. Likvidace pultu ze zahradnictví  
23. Informace starosty 
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a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2910, 2058/26 a 2058/25 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří – kabelová přípojka VN, plynová přípojka a přístup do areálu 
společnosti KE Ostrov – Elektrik s. r. o. 

b) Mimořádná přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou  
c) Návrh darovací smlouvy k účelově určenému daru  
d) Souhlas s umístěním sídla spolku DIFadlo z. s.  

24. Zprávy z komisí  
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 – 6, 8, 9, 23c) 
Vedoucí MP k bodu 7 
Vedoucí OVS k bodu 10 
Vedoucí ODS k bodu 11 
Vedoucí OI k bodům 12 a 13 
Vedoucí ORUP k bodu 14 
Vedoucí OF k bodům 15- 18 
Vedoucí OMS k bodům 19 – 22, 23a) 
Vedoucí OSVZ k bodu 23b 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.  1006/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 961/09, 182/16, 855/16, 892/16, 913/16 až 915/16, 918/16, 944/16, 946/16, 948/16, 
949/16, 965/16 až 967/16, 992/16, 997/16, 999/16, 1004/16.  
 
 
2. Návrh nařízení města Ostrov č. 2/2016 (NM č. 2/2016), o zabezpečení zmírňování závad ve 
schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období  
a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
neprovádí zimní údržba 
Usn. RM č.  1007/16 
RM schvaluje Nařízení města Ostrov č. 2/2016 (NM č. 2/2016), o zabezpečování zmírňování 
závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním 
období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam neprovádí zimní údržba, v předloženém znění.  
 
 
3. Výhry pro vítěze soutěžní přehlídky talentovaných dětí Karlovarského kraje „Ukaž svůj 
talent“ – Ostrov 2016 
Usn. RM č.  1008/16 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru – výhry za umístění v  soutěžní přehlídce 
talentovaných dětí Karlovarského kraje „Ukaž svůj talent“ ve výši 10 000,00 Kč sl. B. B., 15 let, 
bytem xxxxxxxxxx, Nová Role, PSČ 362 25. Výhra bude předána zákonnému zástupci 
nezletilého dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění.  
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Usn. RM č.  1009/16 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru – výhry za umístění v soutěžní přehlídce 
talentovaných dětí Karlovarského kraje „Ukaž svůj talent“ ve výši 10 000,00 Kč p. L. H., 11 let, 
bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Výhra bude předána zákonnému zástupci nezletilého 
dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění.  
 
Usn. RM č.  1010/16 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru – výhry za umístění v soutěžní přehlídce 
talentovaných dětí Karlovarského kraje „Ukaž svůj talent“ ve výši 5 000,00 Kč sl. A. G., 9 let, 
bytem xxxxxxxxxx, Karlovy Vary, PSČ 360 01. Výhra bude předána zákonnému zástupci 
nezletilého dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění.  
 
Usn. RM č.  1011/16 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru – výhry za umístění v soutěžní přehlídce 
talentovaných dětí Karlovarského kraje „Ukaž svůj talent“ ve výši 5 000,00 Kč sl. V. D., 8 let, 
bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Výhra bude předána zákonnému zástupci nezletilého 
dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění.  
 
Usn. RM č.  1012/16 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru – výhry za umístění v soutěžní přehlídce 
talentovaných dětí Karlovarského kraje „Ukaž svůj talent“ ve výši 5 000,00 Kč skupině 
Darlings-rokenrol. Výhra bude předána vedoucí skupiny na základě uzavřené smlouvy 
v předloženém znění.  
 
 
4. Žádost MŠ Palackého o souhlas s použitím RF, změny a přesuny prostředků závazných 
ukazatelů 
Usn. RM č.  1013/16 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 
příspěvkové organizace, ve výši 25 000,00 Kč na nákup mrazicího boxu za 7 000,00 Kč  
a nákup polštářů a dětských prostěradel za 18 000,00 Kč.  
 
Usn. RM č.  1014/16 
RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 
zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 
příspěvkové organizace na řádku „Poplatky od rodičů“ a zvyšují se náklady ve výkazu zisku  
a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace pro rok 2016  
o 10 000,00 Kč na řádku „Ostatní náklady“.  
 
 
5. Nařízený odvod z fondu investic DK do rozpočtu města 
Usn. RM č.  1015/16 
RM ukládá provést odvod částky 100 000,00 Kč z fondu investic Domu kultury Ostrov, 
příspěvkové organizace, do rozpočtu města dle ust. § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
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6. Žádost DK o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor –  
v listinné podobě 
Usn. RM č.  1016/16 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za účelem provozování podnikatelské činnosti 
v Domě kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, 
IČO 00520136, se společností:  
KABEL OSTROV, s. r. o., zastoupenou Ing. L. B., se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 
Ostrov, IČO 63508834 a       
MB MEDIA PRODUCTION GROUP s. r. o., zastoupenou p. J. M., se sídlem Chudenická 
1059/30, 102 00 Praha – Hostivař, IČO 1770721 a  
JOKI-Consult s. r. o., zastoupenou p. M. W., se sídlem Lidická 1351,  
363 01 Ostrov, IČO 25026381, a to na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2016. 
 
 
7. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 
Usn. RM č.  1017/16 
RM souhlasí na základě doporučení likvidační komise města s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  
 
 
8. Návrh OKS na vyřazení a likvidaci nepoužitelných vitrín 
Usn. RM č.  1018/16 
RM na základě doporučení likvidační komise schvaluje vyřazení a likvidaci 7 ks skleněných 
nepoužitelných vitrín, které byly v roce 2014 bezúplatně převedeny městu Ostrov na základě 
darovací smlouvy Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií výtvarného umění v Chebu, 
příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 
 
 
9. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací 
Usn. RM č.  1019/16 
RM na základě doporučení likvidační komise souhlasí s vyřazením a likvidací neopravitelné 
elektroniky a elektrických přístrojů z evidence Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, 
v celkové pořizovací ceně 118 093,57 Kč, dle předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č.  1020/16 
RM na základě doporučení likvidační komise souhlasí s vyřazením a likvidací nepotřebné 
elektroniky, elektrických přístrojů a nábytku z evidence Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 349 070,71 Kč, dle předloženého 
návrhu.  
 
Usn. RM č.  1021/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
zastaralého souboru herních prvků na školní zahradu z evidence Mateřské školy Ostrov, 
Masarykova 1195, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 50 000,00 Kč, dle 
předloženého návrhu.  
 
 
 
 
 



5 
 

Usn. RM č.  1022/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
zastaralého zahradního herního prvku-bagru, z evidence Mateřské školy Ostrov, Halasova 
765, příspěvkové organizace, v pořizovací ceně 15 605,00 Kč dle předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č.  1023/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
nefunkční elektroniky a poškozených koberců z evidence Mateřské školy Ostrov, 
Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, v pořizovací ceně 59 501,00 Kč dle předloženého 
návrhu.  
 
Usn. RM č.  1024/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
nefunkčního a neopravitelného nábytku – otočné židle z evidence Městské knihovny Ostrov, 
příspěvkové organizace, v pořizovací ceně 3 428,20 Kč dle předloženého návrhu.  
 
 
10. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č.  1025/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkční 
výpočetní techniky a poškozeného, nefunkčního zařízení z evidence majetku MěÚ Ostrov, 
dle předložených návrhů.  
 
 
11. Řádné termíny svatebních obřadů na rok 2017 
Usn. RM č.  1026/16 
Rada města schvaluje řádné termíny svatebních obřadů pro rok 2017 a to: 
 
leden                 únor                březen               duben         květen                 červen 
07.01.                04.02.              11.03.                 08.04.          20.05.                  10.06. 
21.01.                18.02.              25.03.                 29.04.           ------                    24.06. 
 
červenec            srpen               září                   říjen             listopad             prosinec 
08.07.                 05.08.              09.09.                07.10.           11.11.                 09.12. 
22.07.                 19.08.              23.09.                21.10.           25.11.                  -------- 
 
 
12. Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu – dodatek č. 2 
Usn. RM č.  1027/16 
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 190-16-05-02 ze dne  
02.05.2016 na realizaci stavby „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“. 
Obsahem dodatku je změna termínu dokončení do 09.12.2016 a navýšení ceny stavby  
o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu ZL 02 ve výši 1 285 032,34 Kč vč. DPH  
21 %. Celková cena stavby činí 16 509 086,60 Kč vč. DPH.  
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13. Schválení dodatečných stavebních prací a prodloužení termínu realizace pro stavbu „Areál 
složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“ 
Usn. RM č.  1028/16 
RM schvaluje dodatečné stavební práce (vícepráce) uplatněné Změnovým listem č. 01, pro 
zajištění realizace stavby „Areál složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“, v celkové 
hodnotě 52 836,00 Kč včetně 21 % DPH.  
 
Usn. RM č.  1029/16 
RM schvaluje prodloužení termínu realizace a dokončení stavby z 31.10.2016 do 15.12.2016. 
Veškeré finanční změny a termín dokončení stavby je řešen Dodatkem č. 1, k základní SOD.  
 
 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry 2“ 
Usn. RM č.  1030/16 
RM schvaluje projekt „Domácí kompostéry 2“ ve smyslu předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č.  1031/16 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 40. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí, Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.1, Aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních 
odpadů na projekt „Domácí kompostéry 2“, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se 
město zavazuje zajistit spolufinancování, činí 949 850,00 Kč.  
 
Usn. RM č.  1032/16 
RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování zajistit přípravu projektu „Domácí 
kompostéry 2“ pro podání žádosti o dotaci a odboru majetkové správy zařadit finanční 
prostředky do rozpočtu města na rok 2017 na realizaci projektu v případě získání dotace na 
tento projekt.  
 
Usn. RM č.  1033/16 
RM schvaluje zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem životního prostředí 
v rámci projektu „Domácí kompostéry 2“.  
 
 
15. Rozpočtová opatření 
15a. Rozpočtové opatření č. 185/2016 – OVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva financí 
na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
Usn. RM č.  1034/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 185/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 460 480,00 Kč z přijaté 
neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 
Senátu Parlamentu ČR pod účelovým znakem 98193.  
 
15b. Rozpočtové opatření č. 186/2016 – OKS – přijatá účelová dotace z KÚKK na věcné 
vybavení JSDH 
Usn. RM č.  1035/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 186/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 56 tis. Kč z přijaté 
neinvestiční účelové dotace z KÚ Karlovarského kraje na věcné vybavení JSDH pod 
účelovým znakem 9146. 
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15c. Rozpočtové opatření č. 187/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na likvidaci bio 
odpadu 
Usn. RM č.  1036/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 187/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 60 tis. Kč na opravu a údržbu vozovek ve 
městě a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 60 tis. Kč na likvidaci bio odpadu.  
 
15d. Rozpočtové opatření č. 188/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na deratizaci  
a výměnu indikátorů tepla v bytových a nebytových prostorech  
Usn. RM č.  1037/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 188/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 450 tis. Kč na opravu a údržbu nebytových 
prostor a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 450 tis. Kč na deratizaci  
a výměnu indikátorů tepla v bytových a nebytových prostorech.  
 
15e. Rozpočtové opatření č. 189/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na nákup 
věcných darů 
Usn. RM č.  1038/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 189/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 4 tis. Kč z propagace města a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 4 tis. Kč na nákup věcných darů.  
 
15f. Rozpočtové opatření č. 190/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy 
městských bytů 
Usn. RM č.  1039/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 190/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 380 tis. Kč na řádku odstranění stavby 
chaty Merenus na Velkém Rybníku a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016  
o 380 tis. Kč na opravy městských bytů.  
 
15g. Rozpočtové opatření č. 191/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 
chodníku v MŠ Krušnohorská 
Usn. RM č.  1040/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 191/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 490 tis. Kč z nespecifikované rezervy  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 490 tis. Kč na opravu chodníku v MŠ 
Krušnohorská.  
 
15h. Rozpočtové opatření č. 192/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 
dveří, oken a baru v domě kultury 
Usn. RM č.  1041/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 192/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč z nespecifikované rezervy  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč na opravu dveří, oken a baru 
v domě kultury.  
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15i. Rozpočtové opatření č. 193/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na likvidaci 
bioodpadu 
Usn. RM č.  1042/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 193/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 21 tis. Kč z provozu sběrného dvora  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 21 tis. Kč na likvidaci bioodpadu.  
 
15j. Rozpočtové opatření č. 194/2016 – OKS – přijatá účelová dotace z KÚ Karlovarského 
kraje na soutěž Ukaž svůj talent pro MDDM Ostrov 
Usn. RM č.  1043/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 194/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 50 tis. Kč z přijaté 
neinvestiční účelové dotace z KÚ Karlovarského kraje na soutěž Ukaž svůj talent pro MDDM 
Ostrov pod účelovým znakem 1099.  
  
 
16. Návrh rozpočtu na rok 2017 – 2. čtení v RM 
Usn. RM č.  1044/16 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2017 ve druhém čtení, kde celkové 
navrhované příjmy města včetně financování činí 322 899 tis. Kč a celkové výdaje města činí 
322 899 tis. Kč.  
 
 
17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
Usn. RM č.  1045/16 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování 
rodinného domu z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
ve výši 150 000,00 Kč s Ing. R. K., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
v předloženém znění.  
 
Usn. RM č.  1046/16 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování 
bytové jednotky k vlastnímu bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě 
Ostrov pro rok 2016 ve výši 150 000,00 Kč s panem V. Č., nar. xxxxxxxxxx, bytem ul. 
xxxxxxxxxx, 360 01 Ostrov, v předloženém znění.  
 
 
18. Pohledávky k 30.09.2016 
- bez usnesení 
 
 
19. Prodeje, nákupy 
a) Prodej části pozemku p. č. 9 o výměře 19 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova 
Usn. RM č.  1047/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 9 v k. ú. Kfely u Ostrova v rozsahu 
cca 19 m2, Mgr. M. L., nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu 
dle znaleckého posudku č. 4111/135/2016 ve výši 380,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši 
v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí, uhradí kupující.  
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b) Nákup stavby garáže na st. p. č. 1832/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 
práva 
Usn. RM č.  1048/16 
RM doporučuje ZM neschválit v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže bez  
č. p./č. e., stojící na st. p. č. 1832/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku paní M. U., bytem 
xxxxxxxxxx, 277 06 Lužec nad Vltavou, za požadovanou kupní cenu ve výši 60 000,00 Kč a 
s úhradou nákladů spojených s převodem mimo daně z nabytí.  
 
c) Nákup stavby garáže na st. p. č. 1816 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního práva 
Usn. RM č.  1049/16 
RM doporučuje ZM neschválit v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže bez  
č. p./č. e., stojící na st. p. č. 1816 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Ing. P. P., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za požadovanou kupní cenu ve výši 75 000,00 Kč  
a s úhradou veškerých nákladů spojených s převodem.  
 
 
20. Vyřazení a likvidace majetku 
Usn. RM č.  1050/16 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením zastaralého 
poškozeného nábytku a nefunkčních a neopravitelných lednic a televizorů z majetkové 
evidence ubytovny Odborů č. p. 612.  
 
 
21. Vyřazení a likvidace majetku 
Usn. RM č.  1051/16 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením neopravitelného 
nábytku užívané firmou Scolarest – zařízení školního stravování, s. r. o., dle předložené 
žádosti.  
 
 
22. Likvidace pultu ze zahradnictví 
Usn. RM č.  1052/16 
RM schvaluje vyřazení a likvidaci prodejního pultu, který byl součástí zlikvidované stavby 
v areálu bývalého zahradnictví, v Jáchymovské ulici na č. p. 243, Ostrov.  
 
 
23. Informace starosty 
a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2910, 2058/26 a 2058/25  v k. ú. Ostrov 
nad Ohří – kabelová přípojka VN, plynová přípojka a přístup do areálu společnosti KE Ostrov 
– Elektrik s. r. o. 
Usn. RM č.  1053/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení kabelové přípojky VN, dle GP vymezujícího rozsah věcného břemene – 
služebnosti na p. p. č. 2910 a uložení, provozování, údržby a opravy plynárenského zařízení  
a práva chůze a jízdy, dle GP vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti na 
p. p. č. 2058/26 a p. p. č. 2058/25 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost  
KE Ostrov – Elektrik s. r. o., se sídlem Průmyslová 1471, 363 01 Ostrov, IČO 252 05 145, za 
dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 28 500,00 Kč plus DPH v zákonné výši, 
platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení věcného břemene – 
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služebnosti, vypracování GP, kolku vkladu, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese 
oprávněný.  
 
b) Mimořádná přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou 
Usn. RM č.  1054/16 
RM souhlasí s přidělením bytu 1+0 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově p. Z. L.  
 
c) Návrh darovací smlouvy k účelově určenému daru 
Usn. RM č.  1055/16 
RM souhlasí s přijetím účelově určeného daru v celkové hodnotě 30 028,00 Kč na 
rekonstrukci jídelny pro letní Tábor dětí Manětín od společnosti LIAS Vintířov, LSM, k. s., se 
sídlem Vintířov 176, 357 44 Vintířov, IČO 46882324.  
 
d) Souhlas s umístěním sídla spolku DIFadlo z. s. 
Usn. RM č.  1056/16 
RM souhlasí s  umístěním sídla spolku DIFadlo z. s. v Domě kultury Ostrov, příspěvkové 
organizaci, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov.  
 
 
24. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný          Mgr. Libor Bílek  
  místostarosta             neuvolněný místostarosta 


